
                                                                      

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování 

Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními 

prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela konkrétní 

pomoci. Přestože Nadační fond Algo vznikl poměrně nedávno (v roce 2012), stihl již za dobu 

svého působení pomoci řadě potřebných a získat si tolik nutnou důvěru. 

Osobně se domnívám, že důvěra dárců, spolupracujících společností, úřadů i samotných klientů 

je vybudována právě na tom, že Nadační fond Algo je schopen doložit, že každá koruna byla 

investována s rozmyslem a že všichni naši klienti, kteří nejsou žádnými anonymními příjemci, 

pomoc opravdu potřebují. Navíc s tím, že opravdu všechny prostředky jdou jen a jen 

potřebným, protože všichni, kdo pracují pro Nadační fond Algo, tak činí bez nároku na finanční 

odměnu. 

Je nám jasné, že fond naší velikosti nemůže pomoci všem, ale i kdybychom pomohli třeba jen 

jedinému člověku, má naše činnost smysl. 

Děkujeme všem, kdo pomáhají s námi. Děkujeme, že nejste lhostejní. 

 

 

 

 

Petr Loužecký     

Předseda správní rady 

Nadační fond Algo 

 

 



 

 

Obsah 
1. O nás ................................................................................................................................................ 4 

2. Základní údaje ................................................................................................................................. 4 

2.1 Název fondu, IČ, sídlo ............................................................................................................. 4 

2.2 Zřizovatel................................................................................................................................. 4 

2.3 Účel zřízení .............................................................................................................................. 4 

2.4 Správní rada ............................................................................................................................. 5 

2.5 Revizor .................................................................................................................................... 5 

3. Nadační projekty v roce 2015.......................................................................................................... 6 

4. Jak lze Nadační fond podpořit ....................................................................................................... 11 

5. Náklady fondu v roce 2015 ........................................................................................................... 11 

 

  



1.  O nás 

Nadační fond Algo byl založen 13. dubna 2012. 

Fond se zaměřuje zejména  na: 

• pomoc dětem znevýhodněným svým zdravotním stavem nebo handicapem,  

• materiální, sociální a kulturní podporu osobám, které o tyto děti pečují a které nemají 

finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v 

jiné nouzi, popř. pomoc materiální, sociální a kulturní povahy institucím o tyto děti 

pečující 

• materiální, sociální a kulturní podporu seniorů, popř. institucím o tyto seniory 

pečující 

Cílem fondu je přispět zcela konkrétní pomocí těm, kdo ji opravdu potřebují.  

Za každou naší pomocí stojí zcela skutečný lidský příběh. 

2.  Základní údaje 

2.1 Název fondu, IČ, sídlo  

Název:  Nadační fond Algo  

IČ:   242 91 862 

Sídlo:   Sokolovská 668/136D, Karlín, 186 00 Praha 8   

Zapsán:  N 900 vedená u Městského soudu v Praze 

Web:  www.algonadace.cz  

2.2 Zřizovatel 

Název:  Algotech, a.s. 

IČ:  247 75 487 

Sídlo:              Praha 8, Sokolovská 366/84, PSC 186 00 

2.3  Účel zřízení  

Nadační fond Algo byl zřízen zejména za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, 

kterými jsou zejména: 

• materiální, sociální a kulturní podpora jednotlivců znevýhodněných svým 

zdravotním stavem nebo handicapem a organizacím zajištujícím podporu pro tyto 

osoby, 



• materiální, sociální a kulturní podpora dětem a jejich rodičům či osobám o tyto děti 

pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky 

a léky, nebo se ocitli v jiné nouzi, 

• materiální, sociální a kulturní podpora seniorů 

• rozvoj vzdělávání a vědy všech sociálních a věkových skupin  

2.4 Správní rada 

Petr Loužecký, předseda správní rady. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na 

finanční odměnu. 

Ing. David Kazda, člen správní rady. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na 

finanční odměnu 

Ing. Kateřina Loužecká, člen správní rady. Pracovala pro Nadační fond Algo bez 

nároku na finanční odměnu. 

2.5 Revizor 

František Zeman. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na finanční odměnu. 

  



3.  Nadační projekty v roce 2015 
 

Péťa 

Petr je chlapec, který se po zdárném porodu po šesti týdnech ocitl na pokraji smrti, když 

perforace srdečních komor směšovala okysličenou s neokysličenou krví. Došlo 

k zástavě, po které odumřela část mozku. Diagnóza DMO ovlivnila jeho následný vývoj a 

výchovu. V současné době Petr navštěvuje základní školu speciální Diakonie ČCE v 

Praze 10, kde je o jeho vývoj pečováno 6 let. Petr se pohybuje výlučně na invalidním 

vozíku. 

 

  
Nadační fond Algo zaplatil Petrovi bubnové brzdy k invalidnímu vozíku. 

  

Karolínka 

Karolínka se narodila 21.3.2014 po bezproblémovém těhotenství i porodu jako třetí 
holčička do rodiny. Hned po narození měla problémy s adaptováním, skoro neplakala, 
potřebovala kyslíkovou podporu a musela být krmena sondou. Díky vytrvalé péči rodiny 
se začal její stav pomalu zlepšovat. Bohužel ve 2,5 měsících se objevila epilepsie a 
navíc Karolínka prodělala zápal plic.  

Do současnosti nebyla zjištěna příčina jejího stavu a všechny léčitelné nemoci již byly 
vyloučeny, její stav je vážný bez vývoje. 

Rodina nepřestává věřit ve zlepšení a zkouší kromě běžné medicíny i alternativní 
čínskou medicínu a rehabilitace, které by Karolínce mohly pomoci. 



 

 

Nadační fond Algo poskytl nadační příspěvek na nákup autosedačky 

 

Dušan 

Dušan se narodil 28. 2. 1999 v Olomouci. V raném dětství vyrůstal v kojeneckém ústavu 
v Olomouci. Od šesti let se o něj stará SOS dětská vesnička v Brně.  

Dušan je velmi talentovaný mladý cyklista, který se propracoval k ocenění „Mistr české 
republiky – dráhová cyklistika Medison“. Mimo to má mnoho dalších ocenění, medailí a 
pohárů. Jezdí závody nejen v České Republice ale též v Rakousku a Německu. Na 
podzim bude přestupovat do vyšší kategorie juniorů a bude zařazen do reprezentace 
České Republiky, která objíždí světové poháry. Jeho životním snem je zúčastnit se Tour 
de France.  

Sociálně slabé poměry, z kterých pochází, mu nedovolují koupi odpovídajícího vybavení. 

Nadační fond se proto rozhodl podpořit nadějného sportovce, který měl svůj vlastní 
životní start velmi těžký. 

 

 

 



 

 

Nadační fond zakoupil novou cyklistickou helmu. 

 

Člověk v tísni o.p.s. 

Bylo to nejsilnější zemětřesení v Nepálu od roku 1934, které se odehrálo v Biháru, počet 

obětí překročil 8000 lidí z Nepálu, ztráty na životech byly zaznamenány také v Indii, Číně 

a Bangladéši. 

Zemětřesení také spustilo rozsáhlou lavinu pod Mount Everestem, ve které zahynulo 

nejméně 19 osob. Spuštěna byla také další rozsáhlá lavina v údolí Langtang, kde je 

pohřešováno 250 osob. Při zemětřesení bylo poškozeno nebo zničeno mnoho památek v 

Údolí Káthmándú zapsaného do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

 



Nadační fond Algo přispěl humanitární organizaci Člověk v tísni na pomoc obětem 

zemětřesení v Nepálu ze dne 25 dubna 2015.  

 

Viktorka 

Viktorce je 12 let a narodila se s těžkým poškozením, má genetickou vadu 3. 
chromozomu a její vzácný syndrom se jmenuje Aicardi Goutieres syndrom. Viktorka 
nechodí, nesedí, neumí pracovat s rukama. Neumí ani dobře polykat. Ve 2 letech dostala 
těžký zápal plic, který skončil resekcí pravé plíce a zavedením tracheostomické kanyly 
(slavíka). Viktorie ani nemluví, nestačí na to mentálně a díky slavíku to ani není možné. 
Mimo jiné trpí epilepsií. Je to ale usměvavá dívka, která si i přes svůj handicap dokáže 
užít života. Přes všechny překážky miluje plavání a jízdu na koni - hipoterapii, kterou si 
se smíchem užívá. Kromě potěšení z jízdy na koni jí to uvolní i svalovou křeč nohou a 
rukou. Její maminka je samoživitelkou a kromě Viktorky je na mateřské dovolené s 
mladším synem Vítkem. 

 

Nadační fond Algo přispěl Viktorce na hipoterapii. 

 

Nikola 

Nikolka se narodila 9.10.2012  a už od narození měla zdravotní problém ekvinovarus na 

levé nožičce, takže prakticky od narození až do pátého měsíce měla sádru. Nakonec se 

vše řešilo operací, bohužel žádný z lékařů nebyl schopen doporučit rehabilitaci a tak 

Nikolka ve 14 měsících stále jenom ležela. Nakonec po neurologickém vyšetření byla 

sdělena diagnóza - disgeneze kalosního tělesa. Nejvíce Nikolce pomáhají léčebné 

rehabilitační pobyty.  

Dnes Nikolka sice ještě nechodí a nemluví, ale už se dokáže postavit u opory, obchází 
nábytek, jezdí na odrážedle a dělá další a další pokroky. 



 

Nadační fond přispěl Nikolce na aminokyselinovou léčbu. 

 

Nadání a dovednosti o.p.s. 

Děti v dětských domovech mají o životě, který je v budoucnosti čeká, zkreslené 
informace. Po odchodu se většinou nedokážou osamostatnit a nevědí, na koho se 
obrátit a kdo je ochoten jim poskytnout pomocnou ruku. Projekt Roadshow s Veronikou 
bude této situaci předcházet. 

Roadshow s Veronikou je putovní jednodenní seminář, ve kterém bude patronka 
Nadání a dovednosti Veronika Kašáková, na základě svých vlastních zkušeností, 
besedovat s dětmi o jejich budoucnosti po odchodu z dětských domovů, dávat jim 
naději a připravovat je na den, kdy svůj dětský domov opustí. 
 
Cílem projektu je v průběhu 3 let navštívit více než 140 dětských domovů, seznámit 
v nich děti s možnostmi využití pomoci neziskovek a připravit je na jejich cestu 
k samostatnosti  dříve, než se jednou ocitnou za branami domovů, bez informací a bez 
možnosti se vrátit.  

 

Nadační fond Algo věnoval příspěvek na zahájení projektu Roadshow s Veronikou. 

 

Matěj 

Matěj se narodil předčasně v 25 týdnu těhotenství. Díky předčasnému porodu má oční 
vadu a je lehce opožděn ve vývoji. Nadační fond Algo daroval malému Matějovi 
příspěvek na rehabilitační pobyt rané péče. Tento a podobné pobyty dávají rodině šanci 



na úplné vyléčení syna. V pětičlenné rodině je výdělečně činný pouze otec a bez 
nadačního příspěvku by si pobyt nemohli dovolit. 

 

Nadační fond zaplatil Matějovi rehabilitační pobyt rané péče. 

 

4.  Jak lze Nadační fond podpořit 
 

Nadační fond Algo je možné podpořit jakýmkoliv způsobem – finančně, konkrétní 

potřebnou věcí, zapojením se do činnosti nebo do sbírek pořádaných tímto Nadačním 

fondem. 

Pokud chcete přispět finančně, můžete využít bankovní spojení: 4999042/0800 

Česká spořitelna. 

O využití Vašeho příspěvku budete vždy informováni. 

Děkujeme. 

 

 

5. Náklady fondu v roce 2015 
 

Jméno Nadační příspěvek Výše příspěvku 

Petr Bubnové brzdy  6 400 Kč 

Karolínka Autosedačka  3 126 Kč 



Dušan Cyklistická helma  3 090 Kč 

Člověk v tísni o.p.s. Finanční dar 21 267 Kč 

Viktorie Hipoterapie  4 250 Kč 

Nikola Aminokyselinová léčba  5 000 Kč 

Nadání a dovednosti o.p.s Finanční dar 10 000 Kč 

Matěj Rehabilitační pobyt   5 420 Kč 

Celkem  58 553 Kč 

 

 


